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همکار گرامي، 
معلّم عزيز

با اهدای سالم و آرزوی توفیق و سالمتی برای شما همکار محترم؛ برای پیشبرد هرچه بهتر فرایند یاددهی ــ یادگیری در 
آموزش این کتاب، توّجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:

1ــ با توّجه به اینکه تصاویر در تثبیت اهداف درس نقش مهّمی دارند، الزم است همکاران محترم در جهت آموزش مفاهیم 
دروس از شیوه ی تصویر خوانی نیز استفاده کنند.

2ــ تدریس برخی دروس می تواند به صورت پیمانه ای صورت گیرد؛ یعنی با توّجه به مناسبت های گوناگون یا احساس نیاز 
آموزگار، برخی دروس را خارج از ترتیب موجود می توان تدریس کرد.

3ــ مراجعه به راهنمای معّلم برای تدریس این کتاب ضروری است.
ابزار  و  شیوه ها  درباره ی  بیشتر  اّطالعات  برای کسب  است.  توصیفی  به صورت  آسمان  هدیه های  ارزشیابی درس  4ــ 

ارزشیابی به کتاب راهنمای معّلم مراجعه کنید.
5ــ محتوای آموزشی دروس هدیه های آسمان از اجزایی تشکیل شده است. به صورت خالصه به این اجزا اشاره می شود. 

تفصیل مطالب در راهنمای معّلم آمده است:
عنوان درس: عنوان، مستقیم و غیرمستقیم، گویای چکیده و محتوای اصلی درس است و با ایجاد حّس کنجکاوی در 

دانش آموزان، انگیزه ی یادگیری را در آنها تقویت می کند.
 متن درس: شامل بخشی از مفاهیم و اهداف اصلی درس است.

عالوه بر این دو بخش، که مفاهیم درس را مطرح می  کند، فّعالیت های گوناگونی متناسب با هر درس پیش بینی شده است 
کنند.  مشارکت  درس  گوناگون  بخش های  در  دانش آموزان  همه ی  می رود  انتظار  می شود.  انجام  دانش آموزان  مشارکت  با  که 
اگر دانش آموزی نتوانست در یک بخش فّعالیت، به صورتی مؤّثر مشارکت کند، در بخش دیگر به او توّجه شود. عناوین و شرح 

فّعالیت هایی که در جهت تثبیت، تعمیق، توسعه و تعمیم مفاهیم آموزشی برنامه درسی طّراحی شده، به این قرار است:
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شرح فّعالیتعنوان فّعالیتردیف

جمع بندی و نتیجه گیری درسبرایم بگو1

برقراری ارتباط بین مفاهیم ارائه شده و دستیابی به یافته های جدیدایستگاه فکر2

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم براساس مرور اّطالعاتبررسی کنید3

تکمیل و تثبیت اهداف براساس دریافت رابطه ی مفاهیمکامل کنید4

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده در قالب اجرای نمایش، خّط خوش، نّقاشی و نامه نگاری ایستگاه خاّلقیت5

تثبیت مفاهیم درس از طریق ارائه ی نظرات و تجربه در گروه و مشارکت در جمع بندیگفت وگو کنید6

تعمیق مفاهیم درس با پاسخ به پرسش های مطرح شده از طریق تصویرخوانیببین و بگو7

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با فّعالیت عینی و ملموسبگرد و پیدا کن8

تثبیت مفاهیم درس از طریق خواندن شعر به صورت گروهی با آهنگ و لحن مناسبهمخوانی کنیم9

تثبیت، توسعه و تعمیم مفاهیم با جمع آوری اّطالعات از منابع مختلفتحقیق کنید10

تثبیت و تعمیق مطالب آموزش داده شده با راز و نیاز یا بیان درخواست و احساساتنیایش11

جست وجوی با خانواده12 طریق  از  دینی  رفتار  بروز  برای  دینی،  مفاهیم  به  دانش آموز  نگرش  تقویت  و  یادگیری  بسط 
مصداق های تازه از مفاهیم، با کمک و همفکری اعضای خانواده

آرزوی گروه قرآن و معارف دینی، توفیق روزافزون همکاران عزیز در رشد و پرورش دینی امیدهای آینده ی کشور 
است.

پایگاه اینترنتی گروه با قرار دادن اخبار، بخش نامه ها، نسخه های الکترونیکی کتاب های درسی، متون کمک آموزشی، 
کتاب های راهنمای معلّم و... در خدمت شما آموزگاران گرامی است.

گروه قرآن و معارف دینی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه ی نظری
http://qm _ dept.talif.sch.ir
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آنگاهکهشبدرآیدوتاریکیآنبرجهانچيرهشود،
آنگاهکهستارهایبدرخشدوچشمهاازدیدنشخيرهشوند

وآنگاهکه......
تورامیستایم.

هرگاه......
هرگاهبهآسمانوزمين،

بهصخرههاوکوههایسنگين
یابهدرختانوگلهایرنگينمینگرم،

توراسپاسمیگویم.
ایخداِیمهرباِنمن!

نسيِمروحافزانشانیازمهربانیات
بادهایبارانزاگواِهرحمِتآسمانیات

صخرههایِسُترگ1،کوههایبزرگ،رودهایجاریودریاهایپهناور،نشانداناییوتواناییات.

توراسپاسمیگویم
کهعطاهایتازسِرمهربانیونعمتهایتهمگانیاست.

بهتوایماندارموازتوراهمیجویم
تنهاازتویاریمیطلبم

وبهتوتکيهمیکنم
توکهدردوستی،بیهمانند

درمهربانی،بیمانند
دربخشش،یکتا

               1ــِسُترگ:بزرگ

درساّول

ا �ت
�ك �ي

https://www.roshd.ir/620-1
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ودرلطفونوازش،بیهمتایی.
توکهپدیدآورندهیآفریدگان

ومالکزمينوآسمانی.
ازهرکسبهمننزدیکتر

وازهردوستیبامنآشناتری.
ایخدایمهربان!

بيناترینبينا،زیباترینزیبا،
داناتریندانا،
خداییکتا

خداییگانهوبیهمتا.
تورااینگونهسپاسمیگویم:

یکیازاصولدینخداپرستان»توحيد«است.توحيدیعنیخداوندیکتاستوجزاوخدایینيست.
همهیخداپرستانخداییکتارامیپرستند؛ازدستورهایشاطاعتمیکنندوخواستههایخود

راتنهابهدرگاهاومیبرند.
تواناترین و دانایان داناترین بخشندگان، بخشندهترین مهربانان، مهربانترین که خدایی

قدرتمنداناست؛یکتاویگانهایکههيچمثلومانندیندارد.

بدانیم

»ستایشمخصوصخداوندیاستکه
پروردگارجهانياناست«.
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همخواني
 كنیم

1ــژاله:قطرهيشبنم

درشعربهکدامصفاتخداونداشارهشدهاست؟
پيامشعررادرچندجملهبرایدوستانتانبيانکنيد.

چهارتباطیميانپيامشعروموضوعدرسوجوددارد؟

دا!  �خ

ا خه  اي    و     دا�خ گا� و    �ي �ت ري      �ي �خ ي  �خ داي    �ب و �خ �ت

ا وا�خ ي    و    �ت
ك

ا� ه    �پ و    �ك �ت ي     ه  �خو�ب و  مهر�با�خ و  �پ �ت

ارد �ب سمان     �ب ه    ا�خ    �آ �ك دي     ر �خوا�خ و�ش ا�ب
به  �گ و  � �ت

ارد دخ دم   �گ ن   �ت �ي م به   �خ � ي    �ت �خ ا�ب     �گ �ت �خ به     �آ و    � �ت

د و�ش �ب ن  �ب �ي م �خ   دل   �خ اد   دادي     مه   �ي �ش به    �پ و  � �ت

د و�ش �خ ن   �ب �ب  �آ ه  ا�خ  �آ �ك ي     �ت �خ �خه     �گ �ش اه       �ت �ي
به     �گ �

د �خ �ي    گل   �خ�ش
گ

ر� به   �ب ه  � �ك ردي    
ك

ا�ه١   امر  � به   �ش و  � �ت

د �خ �ي �پ ن �ب م ه  ُگل  ا �خ �پ �ك ه دادي    ا�خ ان  ا�ب رخ به �خ �

دي �ي �ش
ه را �ك رخ گل و  س�ب ا     �ب �ي �ش     �خ �ت ار     �خ به    هرخ �

دي ر�ي �خ و    �آ همه    را    �ت ا     وه و رد�ي
�ب و رو�خ و �ك �ش

ناصرعلياکبرسلطانبااندکيتغيير
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باکلمههایزیر،چندجملهدرستایشخداوندبنویسيدوبااوگفتوگوکنيد.

دوستآرزو آفریننده مهربان

بخشندهصميمیروشنایی  دانا

یگانه  زیباییتوانا

كامل كنید
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! وندا خدا

با مهربانی ات، سپیده ی صبح را نشان دادی

و با زبرگی ات، اتریکی شب را هب روشنایی روز تبدیل ساختی

و از دل سنگ اهی سخت، آب اهی گوارا      روان کردی

و از ارباه، آبی فراوان فرو فرستادی

و خورشید و ماه را چراغ ردخشان قرار دادی.

یم را بشنو و دعایم را اجابت فرما! صدا

ای مهربان رتین مهرباانن!
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ــ»ازمسيراصلیمیرویم؛نهازبيراهه.مراقبيمدرپرتگاهنيفتيم.اگرکسی
تکروی میکنيم. کمک او به همه و نمیگذاریم تنها را او ماند، باز حرکت از
نمیکنيم.همگیپشتسرراهنماحرکتمیکنيم.بهطبيعتآسيبنمیزنيمواز

شتابزدگیپرهيزمیکنيم...«.
آقایرحمتینکاتضروریراپایکوهبهگروهماتذّکرمیدهدوحرکتراآغازمیکنيم.

اومعلّمماست.اینهفتهقراراستجلسهراباالیکوهنزدیکشهرتشکيلدهيم.

ازدامنهیکوهباالمیرویم.
چههوایپاکی!چهمنظرهیباشکوهوبینظيری!

سراسردشتهاودامنههادربرابرماناستوتمامشهررابایکنگاهمیبينيم!

ما�ياندرسدوم ن راه�ن ر�ي ه�ت �ب
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بعدازساعتیحرکت،کنارهممینشينيم.آقایرحمتیمیگوید:
»موضوعاینجلسهیما»بهترینراهنمایان«است.خيلیهامارادرزندگیراهنمایی
میکنندوبهماکمکمیرسانند؛اّمایادمانباشدکهراهنمایاناصلیوحقيقیماکسانی
ما راهنمایان بهترین پيامبران است. کرده انتخاب را آنها مهربان خدای که هستند

هستند«.
بعدازاینمقّدمه،بّچههایکییکیصحبتکردند:

ــپيامبرکسیاستکهازسویخداانتخابشدهاست.او»پيام«خدارابرایمردم
میآوردوآنهارابهپرستشخداییگانهدعوتمیکند.

ــپيامبرانازبينخودمردمانتخابمیشدندوزندگیآنانمثلهمهیمردمبود.کارهایی
مانندچوپانیوکشاورزیانجاممیدادندوبرایخانوادهشانزحمتمیکشيدند.

ــبعضیازپيامبرانکتابآسمانیداشتند.
ــگاهیپيامبرانبرایاینکهثابتکنندپيامبرهستند،از»ُمعِجِزه«استفادهمیکردند؛
یعنیکارهاییمیکردندکهمردمعادینمیتوانستندآنهاراانجامدهند.اینمعجزات،

دالیلروشنیبودکهنشانمیدادآنهاازسویخدافرستادهشدهاند.
آقایرحمتیکهازحرفهایبّچههابهوجدآمدهبود،گفت:»آفرین!نکتههایارزشمندیرا
گفتيد.زندگیمثلکوهپيماییاستکهاگرنقشهیراهوراهنمانداشتهباشيم،نمیتوانيم
میداند؛ خوب خيلی را قلّه به رسيدن مسير آگاه، راهنمای برسيم. قلّه به بهراحتی
میداندکهچهپرتگاههاوچهخطرهاییدربرابرماست.پيامبرانبهترینراهنمایان
زندگیهستند.آنهابادلسوزیومهربانی،مراقبهمهبودندوبهبهترینشيوهانسانها

راهدایتمیکردند«.
درکشورماپيروانادیانالهیبااعتقادواحترامبهپيامبرانخدا،حضرتابراهيم،
زرتشت،موسی،عيسیومحّمدــدرودخداوندبرآنانبادــدرکنارهمبادوستیو

مهربانیزندگیمیکنند.
بعدازصحبتهایآقایرحمتی،قرارشدبّچههاازچيزهاییکهدربارهیزندگیهر
یکازپيامبرانشنيدهاند،صحبتکنند.بحثباشوروشعفخاّصیدرهوایدلپذیر

باالیکوهادامهپيداکرد....
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بدانیم

برایم بگو

گفت و گو كنید

ایستگاه فکر

تحقیق كنید

یکیدیگرازاصولدینیخداپرستان،نبّوت)پيامبری(است؛یعنیخداوندمهربان،پيامبرانی
راازميانانسانهایخوبونيکوکاربرگزیدتامردمراهدایتوراهنماییکنندوآنانرا
باز بدیها از و میکردند دعوت خوبیها به را انسانها آنها کنند. آشنا الهی دستورهای با

میداشتند؛باظلمظالمانوستمگرانمبارزهمیکردندویارمظلومانونيکوکارانبودند.

پيامبرانبهمردمکمکمیکردندتا....

دربارهیپيامپيامبرانچهمیدانيد؟درگروههایخودگفتوگوکنيدونتيجهیآنرادر
کالسگزارشدهيد.

برایآشناشدنباآموزههایپيامبرانچهراههاییرامیشناسيد؟

داستانزندگییکیازپيامبرانراانتخاب،وخالصهیآنرابرایدوستانتانبيانکنيد.
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درسسوم

ان و�ب س�يمای �ن

https://www.roshd.ir/620-3


ان
سم

يآ
ها
یه
هد

1717

آیامیدانيدچراپيامبرانخداویارانشانمحبوبخدا
وبندگاناوهستند؟بانگاهیبهزندگیآنانمیتوانيم

بهاینسؤالپاسخدهيم.
آنانمهربانوخوشاخالقبودند.خطایدیگرانرا
بهراحتیمیبخشيدند.ازکسیکينهبهدلنمیگرفتند.
را آنان و نمیکشيدند آنان رخ به را مردم اشتباهات
خبردار کسی عيب از هم اگر نمیکردند. سرزنش

میشدند،آنرامیپوشاندند.
بر و نمیگرفتند درنظر خود برای ویژهای امتياز

مردمفخرفروشینمیکردند.
مبارزه خود زمان ستمگران و ظالمان با آنان

میکردند.
قولی اگر و بودند وفادار خود پيمان و عهد به
میدادند،بهقولشانعملمیکردند.امانتراصحيحو

سالمبهصاحبشبازمیگرداندند.
نمیگذاشتند. مّنت ولی میکردند نيکی دیگران به
هدیههایکوچکوکمارزشرانيزمیپذیرفتندوآن

راجبرانمیکردند.
هيچگاه و نمیگفتند سخن مغرورانه هيچکس با
و نمیدادند دشنام کسی به نمیرفتند. راه متکّبرانه
کسیرابانامزشتوناپسندصدانمیزدند.پشتسر
به زبان آنان، نزد کسی اگر و نمیزدند حرف مردم

غيبتدیگرانمیگشود،جلویاورامیگرفتند.



هيچگاهکسیرامسخرهنمیکردند.بهاندازهسخنمیگفتندوحرفکسیراقطع
نمیکردند.شوخیمیکردند؛اّماشوخیهایشانبهاندازهبودوبهبهانهیشوخی،کسی

راازخودنمیرنجاندند.
از شکل بهترین به میآمد، آنها خانهی به مهمان اگر بودند. مهماننواز بسيار 
آنان به  کننده، دلگرم باسخنان و میرفتند بيماران عيادت به میکردند. پذیرایی او

اميدواریمیدادند.
کودکانرادوستداشتندوباآنانبامهربانیرفتارمیکردند.اگرفقيرترینمردم
بهدیدارشانمیآمد،اوراگرامیمیداشتندواگرکسیآنانرابهخانهیخوددعوت

میکرد،دعوتشرامیپذیرفتند.
بسياربخشندهبودند.بهمحلّههایفقيرنشينمیرفتندوبهفقرا،نانوغذامیدادند.
حيوانات با میکردند. نيکی آنان به میتوانستند، تا بلکه نمیآزردند، را همسایگان

خوشرفتاربودندودردادنآبوغذابهآنهاکوتاهینمیکردند.
بااهلخانهمهربانبودندوبهپدرومادرخودخيلیاحتراممیگذاشتند.

در و بودند آرام و صبور میخوردند. اندازه به و نمیکردند پرخوری غذا، هنگام
هيچکاریعجلهنمیکردند.هموارهتميزوآراستهبودند.مویخودراشانهمیکردند.

مسواکمیزدندوپيوستهخودرامعّطرمیساختند.
اهلتالشوکوششبودند.مثلهمهیمردمکارمیکردندوبادسترنجخودزندگی

رامیگذراندند.
ازاسرافوهدردادننعمتهابيزاربودند،بهناناحتراممیگذاشتندوحّتیتکههای

کوچکآنرابهدرستیمصرفمیکردند.
بهعبادتخداعشقمیورزیدندوبهمناجاتودعامیپرداختند.

***

و پيامبرانخدا نيک وصفات پسندیده رفتارهای از تنهاگوشهای آنچهخواندید،
پيروانباایمانآنهابود.دراینبارهگفتنیهایفراوانیوجوددارد.
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باکمکدوستانخود،درموردزندگییکیازپيامبران،یکروزنامهدیواریتهيهکنيدو
درراهرویمدرسهنصبنمایيد.

ایستگاه خاّلقیت

درمواردزیربهترینبرخوردچيست؟
ــکسیشمارامسخرهمیکندیابهشماناسزامیگوید.شماازدستاوخيلیناراحتو

عصبانیهستيدوتصميممیگيرید...
ــدربازی،دوستتانناخواستهبهشمابرخوردمیکند.رویزمينمیافتيدوپایتانزخمی

میشود.بهسرعتبلندمیشوید،بهطرفاومیرویدو...
ــیکیازصميمیتریندوستانتاندرحضورشماازدیگرانبدگوییمیکند؛شما...

باکمکدوستانتاننامدیگریبرایدرسبيابيد،علّتانتخابشماچيست؟

ایستگاه فکر

گفت و گو كنید
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تابستان

تابستانآمدهاست...
چندبّچهبدونتوّجهازخانهیخوددورمیشوندوبهسراغماجراجوییمیروند.

آنهاداخلدیواریکهبينبرگهاپنهانشدهاست،یکدرکوچکمیبينند.
باتعّجببههمنگاهمیکنند.گوییمیخواهندبپرسندایندربهکجابازمیشود...

وبرایبازکردندرتالشمیکنند!
فریدونوکيومرث،بازیخودراقطع،وآنهاراتماشامیکنند.

بّچهها،زوربازویشانرابهکارمیگيرندوباالخرهدرباصدایجيغمانندیبازمیشود.
کيومرثجلومیرودوبهآنهامیگوید:»بّچههاورودبهاینباغممنوعاست«.

ولیآنهابدونتوّجهبهحرفکيومرث،واردباغمیشوند.
فریدونمیگوید:»بّچههاشمانبایدبدوناجازهیصاحبباغواردآنبشوید«.

آنهابازهمتوّجهینمیکنند.
آنجایکباغکوچکاست؛بادیوارهایینسبتاًبلندوحوضچهایپرازآبدروسطآن.

هيچکسیآنجانيست.
فریدوندوبارهازبيرونباغباصدایبلندبهآنهامیگوید:»شمااجازهنداریددرآنباغ

بازیکنيد...آنجایکمکانخصوصیاست«.

درسچهارم

 ِسّري  ِسّري�با�ن ا�ن �ب
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اّماآنهابهگشتوگذارخوددرباغادامهمیدهند.
باتعّجببهیکدیگرنگاهمیکنندومیگویند:»آنهابهتذّکرماتوّجه فریدونوکيومرث

نمیکنند.چگونهآنهارامتوّجهخطایشانکنيم؟«

بّچههادرگوشهایازباغیکدوچرخهپيدامیکنند؛دوچرخهخرابوقدیمیاست،ولیراه
میرود.آنطرفتریکنيمکتاستودرکنارشدرختیباانجيرهایرسيده.تماماطرافپر

ازعلفاستوبویگلهایمعّطرهمهجابهمشاممیرسد؛گلهایقرمزوزردو....
بّچههافریادمیزنند:»جانمیجان...اینباغجایخوبیبرایبازیاست!«

وشروعمیکنندبهخوردنانجيرها!آنهاتعدادزیادیازگلهارازیرپالهمیکنند!سپس
چندنفریسواردوچرخهمیشوندودرحالیکهباعجله،نزدیکبهدیواردورمیزنند،فریاد

میکشند:»اینباغماست...باغسّریما...ناگهان...!«

ناگهانصاحبباغازراهمیرسدوباابروهایگرهخوردهبّچههارانگاهمیکند....آنهااز
دردبهخودمیپيچند.
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کيومرثوفریدونبرایآگاهکردنبّچههاچهکارهایدیگریمیتوانستندانجامدهند؟

تشویقکردندیگرانبهکارهایخوبچهاثریدارد؟
تذّکردادنبهدیگراندربارهیکارهایبدچهضرورتیدارد؟

اگرکسیخطاییکند،شماچهمیکنيد؟
اگرشماخطاکنيد،دوستداریدچگونهشمارامتوّجهخطایتانبکنند؟

برایم بگو

بررسي كنید

گفت و گو كنید

ببین و بگو

بهکدامیکبایدلبخندزدوبهکدامیکبایداخمکرد؟
کدامیکرابایدتشویقکرد؟بهکدامیکبایدتذّکرداد؟
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اگرامربهکارخوبهممیخواهیبکنی،خيلیآهسته،
مثلآینهباش!

آینهدادنمیزند:»یقهاتبداست!«
وقتیروبهرویآینهمیایستی،جيغنمیکشد:»چرامویسرتنامرتّب

است؟!«
سکوتمحضاست،

هيچکسخبردارنيستجزتووآینه....
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ر
گ
هان د  �ي� �ب

درسپنجم

آیامیدانيدهریکازماانسانهاچهمراحلیرادرزندگیخودپشتسر
میگذاریم؟اینمرحلههاتاچهزمانیادامهپيدامیکند؟

اّولينمرحلهیزندگی،مرحلهینُهماههایاستکهدرشکممادربهسرمیبریم.
این میکنيم؛ آغاز را جدیدی مرحلهی و میآیيم دنيا به شد، کامل ما رشد وقتی
مرحلهیجدید،دورانکودکیاست.رفتهرفتهقدرتونيرویماافزایشمییابدو
یادمیگيریمکهچهطورکارهایمانراخودمانانجامدهيموبهاینترتيببهدورهی
نوجوانیپامیگذاریم.پسازدورهینوجوانی،نوبتبهجوانیمیرسد.ایندوره،زمان
کاروتالشجّدیاستودرآنبهآیندهبيشترفکرمیکنيم.بعدازجوانی،نوبتبه

بزرگسالی،پيریوکهنسالیمیرسد.
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بهطورطبيعی،هرکدامازماایندورههاراطیمیکنيموسپسزندگیمادرایندنيابه
پایانمیرسد.

آیازندگیمابامرگپایانمییابد؟پسازمرگ،واردچهدورهایاززندگیمیشویم؟

زندگی برتر
دینبهاینپرسشپاسخمیدهدومیگویدمرگپایانزندگینيستوپسازمرگبه
جهانجدیدیپامیگذاریمکهخيلیبزرگتروشگفتانگيزترازاینجهاناست.زندگیاصلی

مادرآنجهانخواهدبود.
اّمازندگیدرجهانآخرت،دائمیو بهپایانمیرسد؛ زندگیدنيا،محدوداستوروزی
هميشگیاست.مردمدرایندنيافرصتدارندتاآخرتخودراآبادکنند.کسانیکهایمان
بياورندوکارهاینيکانجامدهند،برایهميشهدربهشتخواهندبودوکافرانومجرمانبه

آتشجهنمگرفتارخواهندشد.



اعتقادبهمعادوجهانآخرت،یکیدیگرازاصولدینیخداپرستاناست.مااعتقادداریم
کهزندگیانسانبامرگپایاننمیپذیردوبعدازمرگبهجهانجدیدیپامیگذاریم.درآن
جهانبهحسابرفتارمادرایندنيارسيدگیمیشود.نيکوکاراندربهشتجایمیگيرندواز

نعمتهایهميشگیپروردگاربهرهمندمیشوند.

یکمهندسبرایساختنخانه،ابتدابایدنقشهایطّراحیکند؛سپسباتهيهیموادومصالح،
خانهرابسازد.اگراینخانهخرابشودوآنمهندسبخواهددوبارهآنرامثلشکلقبلی

بسازد،ساختناّوليهسختتراستیادوبارهساختنآن؟

برایم بگو

بدانیم

رد ي م�ي ه م و�ته ای �ك �ب
خه ای دارد �بار و دا�

ي  خه را دس�ت �با�خ دا�
ي کارد   م

ك
ا� �توی      �خ

  
�يس�ت  رخ �خ

گ
ته هر� و�  �ب

گ
مر�

ا�يان  ته را �پ و� عمر �ب

ن، �پ� ا�خ مردن ل �آ م�ش

ود ا�خسان ي �ش ده م �خ �خ
 

ود  ن �ب ر ا�ي
گ

ي ا�
گ

د� �خ �خ
هوده ود و �ب�ي �پس�ت �ب

ود  ي ما �ب دگا�خ �خ �خ
�وده  م �آ صّه ای �خ �ت

گ
عد ا�خ مر� ته  �ب و� ل �ب م�ش

م ری دار�ي
گ

د د�ي� ر�ش
رخ �ي ا�خ هار رس�ت رد �ب

ری دار�يم ه�ت عمر �ب

 
مًا  دی، ح�ت و�ته ی �ب �ب

دی  دارد وه ی �ب م�ي

ه � �ك
ن �ك به �ال �آ �خو�ش �
ي کارد ر �خو�ب م دخ �ب

مصطفی رحماندوست

همخواني
 كنیم
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ببین و بگو

باتوّجهبهشعر:
دربارهیتصاویرزیرباهمگفتوگوکنيد.
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ایستگاه فکر

بگرد و پیدا كن

گفت و گو كنید

                    

ازآنچهدرسالهایگذشتهخواندهاید،آیاداستانیرابهخاطرمیآوریدکهدربارهیزندهشدن
مردگاندرایندنياباشد؟ازآنچهدرسیمیگيرید؟

زندگیآخرتاززندگیدنيابرتراست؛زیرا:

1ــ........................................................

2ــ........................................................

3ــ........................................................

رفتار چگونه خود همکالسیهای با دارد، ایمان آخرت جهان و خدا به که دانشآموزی
میکند؟



ان
سم

يآ
ها
یه
هد

29

نيایش

ن!  دای م �خ

رد و  ي �ب خه م به ال� خه را � د دا� و�ش
ي �ك ی �خود م رای رو�خ ه �ب دی �ك ر�ي �خ ان �آ �خ ه را حپ مور�پ

د.  �خ
ي �ك ار م �ب ن ا�خ �ئ طم م

ي  رد مکا�خ

ن!  دای م �خ

د؛  �خ
راهم �ك و�ته �خ �خ ان �خود �آ م��ت رای �خ ان �ب ا�ب��ت ه رد �ت ي �ك موحخ�ت ه �آ به مور�پ �

ه ای  و�ش �ت و  م  �با�ش �خو�ي�ش  ر�ت  �خ �آ ر 
ك

� �خ به  � ون  �خ ا�خ هم ا�ك ا  �ت ن 
ك

� �ياری  رخ  �ي �خ مرا 

م.  راهم �ا�خ ن رو�خ �خ رای �آ �ب

برگرفتهازکتاب»یادشيریندوست«،نوشتهیناصرنادری
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د� �ن  �ن دا�ب �آ درسششم
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پيشی آنها بر کردن درسالم کوچک، و بزرگ از میشدند، روبهرو باهرکس
میگرفتند.

مردم کنار در نمیخندیدند. بلند صدای با اّما داشتند؛ لب بر لبخند هميشه
بودند. اخالق خوش و خوشرو نداشتند. مخصوصی جای خود برای و مینشستند
هرکهباایشانسخنمیگفت،بهسخنانشگوشمیدادندتاسخنشپایانیابد.در

نزدایشانهمهبهنوبتسخنمیگفتند.
هرگاهمهمانیبرایآنهامیآمد،بهاحتراماوازجابرمیخاستندوچندقدمیبه

استقبالشمیرفتند.

*** 

بادیگران ارتباطخود در پيامبرانخدا که بود آدابی از بخشی آنچهخواندید،
رعایتمیکردند.

چهخوباستکهمانيزسعیکنيمبهپيرویازپيامبرانمان،درگفتارورفتارخود
بادیگرانبهخوبیعملکنيم.

بهرفتارهاییکهماهنگامروبهروشدنبادیگرانوبرایرعایتادبدربرابر
نشاندهندهی آداب این رعایت میگویند. معاشرت آداب میدهيم، انجام آنان

احترامیاستکهمابهفردمقابلخودمیگذاریم.
دربارهیچگونگیرفتاربادیگران،آدابودستوراتزیادیدرهمهادیانوجود
دارد؛آدابیکهعملبهآنهامیتواندصميميتومهربانیرادربينماافزایشدهد
وجلویبرخیناراحتیهاوکدورتهارابگيرد.دراینجابهچندنمونهازاینآداب

اشارهمیکنيم:

1ـسکوتبههنگامصحبتدیگران
درهنگامصحبتبادیگرانآرامسخنبگویيم،صدایخودرابلندنکنيموبادادو
فریادحرفنزنيم.وقتیکسیباماصحبتمیکند،نيزمراقبباشيمسخناوراقطع

نکنيم؛صبرکنيمتاحرفطرفمقابلتمامشودوسپسسخنبگویيم.
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2ـدرگوشیصحبتنکردن
مراقبباشيمدرحضوردیگرانبااطرافيانخوددرگوشیصحبتنکنيم.زیراآنهافکر

میکنندکهمادربارهیآنهاحرفمیزنيمواینکارموجبناراحتیآنانمیشود.

3ـدوریازمسخرهکردن
نامهاو با را آنها و رامسخرهمیکنند تفریح،دوستانخود و برایشادی افراد برخی

لقبهایزشتصدامیزنند.آنهامیخندند،اّمادوستشاندلشکستهوغمگينمیشود.

4ـاحترامبهبزرگترها
یکیازکارهایپسندیده،احترامگذاشتنبهبزرگترهااست.بهویژهکسانیکهسّنیاز

آنهاگذشتهوبهدورانپيریرسيدهاند.
چهخوباستسعیکنيمتاجلوترازبزرگترهاحرکتنکنيم،هنگامنشستنبهآنها
پشتنکنيم،پایخودراپيشآنهادرازنکنيموازهرکاریکهبیاحترامیبهآنهاست،خودداری

کنيم.

1-نمونههاییازاحترامبهافرادسالمنددرخانوادهوجامعهرابيانکنيد.
2-چهنمونههایدیگریازآدابمعاشرت،کهنزدخانوادهوفاميلبایدرعایتشود،

میشناسيد؟

برایم بگو

ایستگاه فکر

ایندرسمارابهانجامدادنچهرفتارهایشایستهایسفارشمیکند؟
ازانجامدادنچهرفتارهایناشایستینهیمیکند؟

درگروههایخود،یکیازرفتارهایناشایستراانتخابکنيدودربارهیآنبهاینسؤاالت
پاسخدهيد:

اینرفتارچهنتایجیرابهدنبالخواهدداشت؟
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چگونهمیتوانيمازوقوعاینرفتارناشایستپيشگيریکنيم؟
بهترینبرخورد،زمانیکهکسیاینرفتارراجلویماانجاممیدهد،چيست؟

اینمتنرابخوانيد.

زنگتفریحکهبهصدادرآمد،بّچههاباهمهمهبهسمتدرکالسرفتند.منهم
همراهآنهابهحياطرفتم.درحياطنگاهمبهمریمومعصومهافتادکهگوشهاینشسته
کردم. سالم و رفتم نزدیک میرسيد. گوش به دور از خندهشان صدای بودند.
بّچههای از یکی دربارهی نشدند. من متوّجه که بودند زدن حرف گرم آنقدر

کالسصحبتمیکردندوبهرفتاروحرکاتاومیخندیدند.
دوبارهباصدایبلندگفتم:»سالمبّچهها!«

هردوروبهمنبرگشتند.مریمتانگاهشبهمنافتاد،گفت:»چهخوبشد
»راستی گفت: معصومه که بود نشده تمام حرفش هنوز ،»... میخواستم آمدی،
یاد خوب را درس و میزدم حرف بغلدستیام با کالس در امروز من عاطفه،

نگرفتم.میتوانیبهمنکمککنی؟«
دراینهنگاممریمسرشرانزدیکگوشمعصومهبردوچيزیبهاوگفت.
خيلیدوستداشتمبدانمچهگفت.شایدداشتنددربارهیمنحرفمیزدند.شاید

هم....
دراینفکرهابودمکهناگهانزنگمدرسهبهصدادرآمد.

اکنونبرایپاسخبهاینسؤاالتبادوستانخوددرکالسگفتوگوکنيد.
چهرفتارهایناپسندیدراینداستانمیبينيد؟

اگرببينيددوستتانکسیرامسخرهمیکند،چهمیکنيد؟

گفت و گو كنید

باکمکخانواده،بهاینسؤالپاسخدهيد،چراخداماراازمسخرهکردندیگران
نهیکردهاست؟

با خانواده



ان
سم

يآ
ها
یه
هد

34

ی درس�ت �ن راه �ت درسهفتم

بر دوش خود  بود، گرفت و  را که فرار کرده  پای گوسفندی  چوپان، دست و 
انداخت و به سمت گلّه حرکت کرد. در راه مردی را دید که از صحرا می گذشت. او 
چهره ی مهربانی داشت. چوپان نزدیک تر رفت. گوسفند را به آرامی از دوش خود 
پایین آورد و به او گفت: »دیدی که به چه آسانی این گوسفند را گرفتم و آوردم. زور 
من بسیار است و تاکنون کسی نتوانسته است در ُکشتی پشت مرا برخاک زند. آیا حاضری با من 

کشتی بگیری؟ اگر پشت مرا بر زمین بزنی، این گوسفند را به شما هدیه می کنم«.
آن مرد با لبخندی قبول کرد. هنوز چند دقیقه ای از شروع کشتی نگذشته بود که چوپان 
خود را نقش بر زمین دید. باورش نمی شد. از آن مرد خواست که یک بار دیگر با او کشتی 
بگیرد. مطمئن بود که این بار حتماً او را شکست می دهد. امّا این بار زودتر از قبل پشتش به 
خاک رسید. گیج و مبهوت مانده بود. به قول خود عمل کرد و گوسفند را به آن مرد هدیه داد. 

مرد از او تشّکر کرد ولی گوسفند را به او بازگرداند. آن مرد یکی از بندگان خوب خدا بود.
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برایحفظسالمتیبایددرکنارورزش،بهتغذیهوخوابمناسبخودهمتوّجهکنيم.یعنی
صبحانه،ناهاروشامراکاملوبهموقعبخوریموبههنگامشبنيزبهموقعبخوابيمتاصبحرا
بانشاطوشادابیشروعکنيم.بیتوّجهیبههریکازاینکارهاباعثمیشودبدنماضعيف
وناتوانشودوتوانمقاومتدربرابربيماریهایمختلفراازدستبدهد.ضعفوناتوانیو
سستیوتنبلی،دردیننکوهشوبهبندگانخداتوصيهشدهاستتابرتوانمندیخودبيفزایند.
راستیچرادینبهسالمتوتندرستیارزشدادهاستوپيشوایاندینیدراینبارهبهما

سفارشکردهاند؟
چراپيشوایانعزیزمادرکناردعابرایتقویتایمانواخالق،برایسالمتوتندرستینيز

دعاکردهاند؟
بدونشککسیکهبيماروناتوانمیشود،مجبوراستبخشیازکارهاوفّعاليتهایدرسی
واجتماعیخودرارهاکندتابهبودیپيداکند.اگربيماریاشطوالنیشود،بخشیازنظمو

برنامهریزیاوبههممیخورد.
انسانبيماروناتواننمیتوانددرجهادبادشمنانخدایاکارهایخيریکهبهتوانمندینياز
دارد،شرکتکند.ازسویدیگرمامیدانيمکههراندازهسالمتوتندرستیمانبيشترباشد،
انجامدادنکارهایمختلفبيشتر انگيزهیمابرای نشاطبيشتریخواهيمداشتوعالقهو

میشود؛بنابرایندینهميشهمارابهحفظسالمتوتندرستیتشویقمیکند.

شمابرایحفظسالمتیخودچهکارهاییراانجاممیدهيد؟

برایم بگو

پیشوایان دینی ما، به سالمتی و تندرستی خود توجّه می کردند و به دیگران سفارش می کردند 
به  و  می کردند  شرکت  مسابقات  در  گاهی  آنان  بیاموزند.  را  خود  زمان  رایج  ورزش های  که 

برندگان مسابقات جایزه می دادند.
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بررسي كنید

برایشکرانهیسالمتیچهراههایدیگریمیشناسيد؟

......................................................................................... 1ــوقتیدوستشمابيمارمیشود،

............................................................................................................ 2ــهنگامغذاخوردن،

......................................................................................................................................... 3ــ

......................................................................................................................................... 4ــ

ایستگاه فکر

بهنظرشماورزشکردنبهجزحفظسالمتیوتندرستیچهفایدههاییبرایمادارد؟

گفت و گو كنید

شکرانه ی سالمتی
بدن،نعمتیاستکهخداوندبهمادادهوحفظسالمتآن،وظيفهیماست؛زیراهرکساز
نعمتیبرخورداراست،دربرابرآننعمتوظایفیهمدارد.فکرمیکنيدچگونهمیتوانيماین

وظيفهیخودرابهدرستیانجامدهيموشکرانهیسالمتیرابهجاآوریم؟

باتوّجهبهاینبيتشعرازسعدی،برایپاسخگوییبهپرسشباالبادوستانتانگفتوگوکنيد.

ا�توان ا��ت ن د��ت �خ �ت ر�خ
گ

ا          �ب� وا �خ وی  �ت خه ی   �با�خ را�
ك

� �ش
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بگرد و پیدا كن

چهارکلمهازدرسراانتخابکنيدکهبهحفظسالمتیوتندرستیمربوطباشد؛سپسچهار
جملهیجدیددربارهیسالمتیوتندرستیبنویسيدودرآنهاازاینکلماتاستفادهکنيد.

تحقیق كنید

ــدربارهیپوریایولیچهمیدانيد؟مهمتریناتّفاقزندگیاوچيست؟
ــميانمحيطزیستوسالمتیماچهارتباطیهست؟
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�ي�ت �ت  مو�نّ را�ن درسهشتم

قلمنیرادرمرّکبزدوشروعبهنوشتنسرمشقزیرکرد:

نگاهیبهخّطشانداخت.
ــچهخّطبدی!خيلیخراباست!دوبارهبنویسم.

اینباربادّقتبيشتریشروعبهنوشتنکردوهماندوبيترانوشت؛اّمابازهمخوب
نشد.وسایلشراکنارگذاشتوبانااُميدیگفت:»نه!نمیتوانم!اصالًمندرخوشنویسیموّفق

نمیشوم.بهتراستآنراکناربگذارم«.
مادرشگفت:»اینقلمنیجنسشخوبنيستودرستتراشيدهنشدهاست.کاغذت
باید هممرغوبنيستوجوهررویآنپخشمیشود.اگرمیخواهیخوشنویسشوی،

ابزارمناسباینکارراداشتهباشی.
میتوان مناسب کفش بدون کشيد؟ زیبا  نّقاشی میتوان مناسب مدادرنگی بدون

کوهنوردیکرد؟
در هر کاری اگر می خواهی موّفق شوی، باید ابزار مخصوص آن کار را فراهم کنی«.

رسيد، خانه به که همين خرید. مخصوصخوشنویسی کاغذ و مناسب نی قلم کمال،
وسایلشراجلویشگذاشتوشروعکردبهنوشتن.نوشتونوشتونوشت.چندتاکاغذرا

سياهکرد؛اّمابازهمخّطشزیبانشد.اخمهایشدرهمرفت.
ــاینهمابزارمخصوصخوشنویسی!پسچراخّطمخوبنشد؟!اصالًمنخوشنویس

نمیشوم،بیجهتخودمرابهزحمتنيندازم!
پدرشازاوپرسيد:»آیادرکالسخوشنویسیثبتنامکردهای؟«

ــنه!خودمتمرینمیکنم.
ــبایداستادداشتهباشیتامهارتخوشنویسیرابهتوبياموزد.

دي �ي �ش
ه را �ك رن گل و س�ب     ا   �ب �ي  �ن �ش �ت ار �ن به هرن �

دي ر�ي �ن و   �آ همه   را �ت   ا   وه و رد�ي
 و �ك  و رو�ن �ب �ش
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آیابدونمعلّمریاضیمیتواندانشریاضیرایادگرفت؟بدونمربّیشنامیتوانشناگر
حرفهایشد؟

در هر کاری اگر می خواهی موّفق شوی، باید استاد ماهر و باتجربه داشته باشی.

کمالدریکآموزشگاهخوشنویسیثبتنامکرد.چندروزبهکالسرفتوخّطشکمی
بهترشد.بعدازیکماهبهاستادشگفت:»مندیگربهکالسنمیآیم؛چونهنوزنمیتوانم

زیبابنویسم!«
استادشپرسيد:»وقتیبهخانهمیرویچهقدرتمرینمیکنی؟«

ــبعضیروزهاخيلیزیاد،بعضیروزهاخيلیکموبعضیروزهااصالًحوصلهیتمرین
کردنندارم!

استادگفت:»بایددرتمرینهایتنظمداشتهباشی.
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روزییکساعتتمرینکن؛ولیهرروزاینکارراانجامبده.
در هر کاری اگر می خواهی موّفق شوی، باید نظم و برنامه ریزی داشته باشی«.

کمالبهکارشادامهدادومرتّبروزییکساعتتمرینمیکرد.خّطشخيلیبهترشد؛
اّمابازازخّطخودشراضینبود.

پسازدوماهازشروعکالسبهمادرشگفت:»منازفردابهکالسنمیروم.دوماهاست
مشغولیادگيریوتمرینخطهستم؛اّمابازنمیتوانمعالیبنویسم!«

مادرلبخندزدوگفت:»بعدازدوماهتمرینانتظارداریاستادشوی؟بایدبهتالشتادامه
بدهیوصبروحوصلهداشتهباشی.هرگزازشکستهاوناکامیهانترسونااميدنشو.همين

استادخوشنویسیتوبعدازچندسالتالشوتمرینبهایندرجهرسيدهاست.
در هر کاری اگر می خواهی موّفق شوی، باید صبر داشته باشی، تالش کنی و از شکست 

نترسی«.



کمالازآنروزبهبعدباصبروحوصلهتمرینمیکرد؛خيلیمنّظموپيوسته!بعدازگذشت
چندماهخّطشخيلیخوبشدولبخندرضایتبرلبشنقشبست.
اوباخّطبسيارزیبااینجملهرانوشتوبهدیواراتاقشزد:....
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درهریکازاینچرخدندهها،یکیازگامهایموّفقيترابنویسيد.

اگریکیازچرخدندههاخرابشود،چهاتّفاقیمیافتد؟

بهنظرشماچرابرایرسيدنبهموّفقيتبایدهمهیگامهاراطیکنيم؟

برایم بگو

ایستگاه فکر

فکرمیکنيدکمالچهجملهایرانوشتهبود؟
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شکلزیر،نردبانموّفقيتاست.بهنظرشماکدامیکازگامهایموّفقيت،اهّميتبيشتری
دارد؟

آنهارابهترتيبازپایينبهباالبنویسيد.
سپسدربارهیدليلانتخابخودبادوستانتانگفتوگوکنيد.



دربارهیویژگیهایافرادموّفق،جملههایزیادیگفتهشدهاست.شمانيزچندجملهپيدا
کنيدوبعضیازآنهاراباخّطزیبابنویسيدودرکالسنصبکنيد.

1.افرادموّفقکسانیهستندکهیاراهیخواهندیافتیاراهیراخواهندساخت.

........................................................................................................................ .2

........................................................................................................................ .3

گاماّول

گامدوم

گامسوم

گامچهارم

گامپنجم

ایستگاه خاّلقیت

كامل كنید
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آیاتاکنونتجربهیموّفقیداشتهاید؟
تجربهیناموّفقچطور؟

باتوّجهبهنکاتیکهدرایندرسآموختيدوراههایکسبموّفقيتراشناختيد،نقاطضعف
وقّوتشمادراینکارهاچهبودهاست؟



نقاطضعفنقاطقّوتردیف

1

2

3

    

فاصلهیزیادیمیبينيم. بينخودوعالقهمان یاهنریعالقهداریم؛ولی بهعلم گاهی
چگونهمیتوانيماینفاصلهراکمکنيم؟

دربارهیزندگییکفردموّفقتحقيقکنيدورازموّفقيتاورادرکالسبرایدوستانتان
بيانکنيد.

بررسي كنید

   گفت و گو كنید

تحقیق كنید
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اودان ان �ب ر�ي�ن �ن حماسه �آ درسنهم

دفاع دوران چفيهی که شکيبا آقای ایستادند. شهدا ميدان کنار اتوبوسها
مقّدسشرادورگردنانداختهبود،گفت:»اردویماازهمينجاشروعمیشود«.

بّچههاباتعّجبگفتند:»اینجا؟وسطتهران؟مگر»اردوهایراهياننور«رابه
مناطقجنگینمیبرند؟«

و دیدنی هم اینجا که باشد یادمان اّما میرویم؛ هم »آنجا گفت: شکيبا آقای
و پنجاه سال شهریور هفده روز است. سابق ژالهی ميدان اینجا است. بهیادماندنی
هفتبسياریازانقالبيوندرهمينميدانبهشهادترسيدند.بهظاهِراینميداننگاه

نکنيد.اینجاباغاللههایسرخوسرشارازعطرشهيدانانقالباست«.

پادگان دور تا دور به شکيبا آقای رسيدیم. کوهه دو پادگان به غروب نزدیک
نگاهیانداخت.

https://www.roshd.ir/620-9
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ماست. سرزمين جوانان بهترین تجّمع محّل »اینجا گفت: بّچهها به رو سپس
رزمندگانسلحشورازنقاطمختلفکشوربهاینجامیآمدند،سازماندهیمیشدندو
بهخيالخودمیخواستسه که ارتشصّدام، مقّدمحرکتمیکردند. بهسویخّط
روزهخودرابهتهرانبرساندوانقالبمانرانابودکند،باایستادگیومقاومتهمين

رزمندگانروبهروشد.
رّدپایبسياریازشهيدانوسردارانشهيدمانندشهيدمحّمدابراهيمهّمت،شهيد
مهدیزینالّدین،شهيدآلفرداردوشاهی،شهيدفرهادخادم،شهيدفریبرزموریمو

دیگراندراینجادیدهمیشود.دوکوهه،کوهیازخاطراتشنيدنیدرسينهدارد«.

بزرگ. و کوچک خاکریزهایی با بيابانی و وسيع منطقهای رسيدیم؛ شلمچه به
و سوخته تانک تعدادی و بود نظامی موانع و سيمخاردار از پوشيده جاّده طرف دو

نيمسوختهاززمانجنگدرمنطقهبهیادگارماندهبود.
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منطقهچشمدوخت.گوییخاطرات پهنای به اشتياق و باشور و بیتابشد آقایشکيبا
بسياریازشلمچهداشت.نفسعميقیکشيدوگفت:

»بهسرزمينشقایقهایپرپر،بهگلستانهميشهبهارشلمچهخوشآمدید!
دراینجاتعدادیازبزرگترینعملياتهایدفاعمقّدساتّفاقافتاد؛عملياتهاییکهدرآن
رزمندگانموّفقشدندازبزرگترینميدانهایمينومحکمترینسنگرهایدشمنعبورکنند

وموجبحيرتبزرگترینارتشهایجهانشوند.
چهجوانهاییجوانمردانهجنگيدندوچهحماسههاییآفریدند!«

بهطرفمزارشهدایگمنامشلمچهبهراهافتادیم.
باادبدربرابرشهيدانگمنامایستادیمومثلشاگرد،گرداگردآموزگارانایثاروشهادت

زانوزدیم.
شهدای بود. آراسته شهيدان وصيتنامهی و تصویر به گمنام شهدای مزار دور تا دور

دانشآموز،دانشجو،و....
غرقتماشایتصاویربودیمکهاحمدماراصدازد.

ــبّچهها!بيایيداینجا!
همگیدوریکیازتابلوهاجمعشدیم؛آخرینسخنیکرزمندهیقهرمانقبلازشهادتش

رویآننوشتهشدهبود:
»سالممارابهامامخمينیبرسانيد.ازقولمابهامامبگویيدهمانطورکهفرمودهبودید،مقاومت

کردیم،ماندیموتاآخرجنگيدیم«.
و دیده آنچه به نشستيم. گوشهای در لحظه چند و آمدیم بيرون گمنام شهدای مزار از

خواندهبودیم،فکرمیکردیم.
آقایشکيباگفت:»شهداتاآخرینقطرهیخونخودازکشورماندفاعکردند«.

هرلحظهبهشمارجمعيتافزودهمیشد.ازآقایشکيباپرسيدیم:»چرامردمهرسالبه
اینمناطقسفرمیکنند؟«

ــشهدادرراهخداازهمهچيزخودگذشتند.آنهاجانشانرافداکردندتاميهنمانپایدار
بماند.فداکاریآنهادشمنانماراخواروذليلکرد.مابهاینمناطقمیآیيمتایادآنهارازنده

نگهداریموازشهدادرسبگيریم.
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شهداستارگاندرخشانتاریخامروزوفردایماهستند.
مقاممعّظمرهبری

خود هموطنان سایر همپای هم دینی اقليتهای مقّدس، دفاع سال هشت طول در
حماسهآفریدند.آنهاباتقدیمجانومالخودبرگزّریندیگریبرتاریخایرانافزودندو
وفاداریخودراباتقدیمدههاشهيد،آزادهوجانبازثابتکردند.مشارکتاقليتهایدینی
دردفاعمقّدسمنحصربهجانبازیدرخّطمقّدمجبههنبود،بلکهمهندسانوصنعتگران
آنهاباحضوردرنزدیکیخّطمقّدم،ماشينآالتسنگينراتعميرمیکردندودراینراه
شهيدانبسياریهمتقدیمکشورکردند.مدارساقليتهایدینینيزمحّلمناسبیبرای
جمعآوریکاالهایاهداییخانوادههایشانبودند.اینخانوادههاباشوقوذوق،دارایی

وتوانخودرابهرزمندگاناهدامیکردند.



ان
سم

يآ
ها
یه
هد

48

ان
سم

يآ
ها
یه
هد

48

وآسيب ازشهداچهکساندیگریدرحمالتدشمنصدمه غير مقّدس، دفاع دردوران
دیدند؟

بهنظرشمااگرفداکاریهایشهداورزمندگاننبود،چهوضعیبرایماپيشمیآمد؟

درکتابفارسیسومدبستانباداستانفداکاریشهيدفهميدهدردفاعمقّدسآشناشدید.
ُه«دربارهیاین»رهبرکوچک«رابهخاطردارید؟ َسِسُرّ ٭ آیاجملهیتاریخیامامخمينی»ُقِدّ

٭ بهنظرشمابينعنواندرسورفتارشهيدفهميدهچهارتباطیوجوددارد؟

بهجزشهدایدفاعمقّدس،چهشهدایدیگریدراینزمانمیشناسيد؟

برایم بگو

ایستگاه فکر

گفت و گو كنید

بررسي كنید
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محّمد ابراهیم هّمت

عّباس بابایی

مهدی باکری

حسن باقری

مصطفی چمران

محّمد جهان آرا

بهنام محّمدی

حسین خّرازی

محمود کاوه

علی صّیاد شیرازی

جیرکابچ٭ هـدایصجمخ ایرقابرر نهـابنااا آمهـواکنز رتیدمحمی اییابابز
..................................................................................  شهید زنده است.

بگرد و پیدا كن

آنها،خط نام از بخشی زیر در است. آمده مقّدس دفاع ازشهدای تعدادی نام اینجا در
کشيدهشدهاست.اینبخشهارادرجدولپيداکنيدودورآنهاخطبکشيد.حروفباقيماندهرا
بهترتيبکنارهمقراردهيدویککلمهبسازید.اینکلمه،عنوانکسانیاستکهبهشهيدانزنده

معروفاند.بهنظرشماوظيفهیمادربرابرآنهاچيست؟
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آیاتابهحالبهدیدارمزارشهدارفتهاید؟

بهدیدارخانوادههایایشانچطور؟

چهاحساسیداشتيد؟

ببین و بگو
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بخشهاییازوصيتنامهیاخاطراتیکشهيددفاعمقّدسرادرکالسبرایدوستانتان
بخوانيد.یکیازاینجمالتراباخّطیزیبارویمقّوابنویسيدودرکالسیاراهرومدرسهنصب

کنيد.

دربارهییکیازشهدایاجانبازانیااسيرانمحّلزندگیخودتان،کهدرجنگایرانوعراق
حضورداشتهاند،تحقيقکنيد.

ایستگاه خاّلقیت

تحقیق كنید

بهنظرشما،مادانشآموزانچهدرسهاییمیتوانيمازشهدابگيریم؟

كامل كنید

شجاعت
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معلّمبّچههارابهپنجگروهتقسيمکردورویتابلویکالسنوشت:
»ویژگیهاییکدانشآموزنمونه«

یکدیگر با دارید. دقيقهفرصت ماست.15 این،موضوعبحثگروهی ــ
همفکریکنيدوبعدنمایندهیهرگروه،نظرگروهرابرایدیگرانبگوید.
را کالس همهمه، و هيجان و کرد ُگل اندیشهها افتاد؛ کار به ذهنها
پرکرد.خانممعلّمرویصندلینشستوغرقتماشای

پژوهشگرانکوچکشد.
وقتبهپایانرسيد.معلّمگفت:»ابتدانمایندهی
بادّقتگوشکنيدو هرگروهصحبتکند.بقيه
درپایاِنحرفهایاواگراشکالیبهذهنتانرسيد،

بيانکنيد«.
مریمبهنمایندگیازگروهاّولازجابرخاست

وگفت:

نه مو�  �ن مو�ن  �آ دا�ن�ش
درسدهم

https://www.roshd.ir/620-10
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»دانش آموز نمونه کسی است که برنامه ریزی می کند و از فرصت هایش بیشترین استفاده 
را می برد. وقت خود را تلف نمی کند و به جای تماشای تلویزیون درس می خواند؛ حّتی هنگام 

زنگ تفریح هم مشغول کتاب خواندن است«.
مگر »تلویزیون گفت: و شد بلند مينا
اسمش از هم تفریح زنگ است؟ بد
معلوماستکهبرایتفریحاستنهبرای
درس.بهنظرمنکسیکهتلویزیوننگاه
نمیکندودرزنگتفریحدرسمیخواند،

نمونهنيست!«
نکتهی اّول »گروه گفت: معلّم خانم
خوبیراگفتند؛اّمااشکالميناهمدرست

است.
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دانش آموز نمونه کسی است که برنامه ریزی می کند و از فرصت هایش خیلی خوب استفاده 
می کند. 

دانش آموز نمونه هر کاری را در زمان خودش انجام می دهد. وقت درس، درس می خواند 
و وقت بازی، بازی می کند. برای سرگرمی، تلویزیون تماشا می کند؛ اّما به اندازه! نه اینکه 

بیشتر وقتش را با تلویزیون بگذراند«.

ليال،نمایندهیگروهدومبود.ایستادوگفت:
»دانش آموز نمونه کسی است که منّظم باشد. هنگامی که با هم کالسی هایش قرار می گذارد، 
بدقولی نمی کند. به موقع به مدرسه می رود و پیش از معّلم وارد کالس می شود. وقتی مدرسه 

تعطیل شد، به موقع به خانه برمی گردد«. 
ساراگفت:»تماماینچيزهاییکهشماگفتيد،بيشتردربارهینظمدرمدرسهبود؛درصورتیکه
دانشآموزنمونهدرکارهایدیگرشهمبایدنظمداشتهباشد؛نظمدرخوابيدنوبيدارشدن،

غذاخوردن،ورزشوکارهایدیگر«.
خانممعلّمگفت:»سارانظرگروهدومراکاملترکرد.نظم خوب است؛ اّما یادمان باشد که 

در همه ی کارها باید نظم داشته باشیم«.

نوبتگروهسومبود.پروانهبلندشدوگفت:
با ادب است و به همه احترام می گذارد؛ پدر و مادر،  »دانش آموز نمونه کسی است که 

معّلم، همسایه ها و بزرگ ترها«.
سودابهروبهپروانهکردوگفت:»بهدوستانوهمکالسیهایشچی؟«

و دوستان »به گفت: و شد بلند جایش سر از دوباره پروانه خندیدند. کالس بّچههای
همکالسیهایشهماحتراممیگذارد«.

خانممعلّمگفت:»گروهسوماحترامبهدیگرانرامطرحکردندکهبسيارمهماست. یادمان 
باشد به همان اندازه که درس مهم است، اخالق و ادب هم مهم است«.
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شادی،نمایندهیگروهچهارمایستادوگفت:
»دانش آموز نمونه کسی است که خجالتی نیست. بدون ترس و نگرانی، هر سؤالی دارد، 
با معّلم در میان می گذارد. حواسش را خوب جمع می کند تا درس را بفهمد و اگر نکته ای را 
به  در درس ها  و  است  دلسوز  و  مهربان  دهد.  برایش توضیح  تا  می گوید  معّلم  به  نفهمید، 
دور  بدون جهت  را  آنها  و  می کند  استفاده  به  خوبی  لوازم خود  از  می کند.  کمک  دوستانش 

نمی ریزد.
او همچنین حّق دیگران را رعایت و از کارهایی مثل تقّلب خودداری می کند؛ زیرا می داند 

تقّلب باعث می شود حّق دانش آموزانی که زحمت کشیده اند، پایمال شود«.

تنهایکگروهدیگرباقیماندهبود.
مرضيه،نمایندهیگروهپنجمازجایشبرخاستوگفت:»ماهمهیحرفمانرادریکجمله

خالصهکردهایم:
دانش آموز نمونه کسی است که همیشه و همه جا و در همه ی کارها بهترین است«. 

خانممعلّمروبهبّچههاکردوگفت:
»البّته شاید ما نتوانیم کسی را پیدا بکنیم که همیشه و در تمام کارهایش نمونه باشد. 
مهم این است که ما باید تالش کنیم هر کاری را درست و دقیق انجام دهیم و تا اندازه ای که 

می توانیم، در هر کاری نمونه باشیم«.
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شماهمباتوّجهبهشکلزیر،ویژگیهایدیگریکدانشآموزنمونهرادرگروههایخود
فهرست،ودرکالسبيانکنيد.

1ــ.................
.................
2ــ.................
.................

ویژگیهاییک
دانشآموزنمونه

بادوستان

درارتباط
باخدا

درارتباط
باخود

درارتباطبا
پيشوایاندینی

درارتباطبا
محيطزیست

باخانواده

درارتباطبا
اطرافيان

با
همسایگان

كامل كنید

1ــ.................
.................
2ــ.................
.................

1ــ.................
.................
2ــ.................
.................

1ــ.................
.................
2ــ.................
.................

1ــ.................
.................
2ــ.................
.................

1ــ.................
.................
2ــ.................
.................

1ــ.................
.................
2ــ.................
.................
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بررسي كنید

هریکازمطالبزیربهکدامیکازویژگیهاییکدانشآموزنمونهارتباطدارد؟

»پرسش،کليدگنجينهیدانشاست«.

»حّقکسیکهبهتوعلممیآموزد،ایناستکهاحترامشرانگهداری،درحضوراوبا
دیگرانسخننگوییوبهسخنانشگوشفرادهی«.

ُه«:»اميدوارمخداوندبهشماعزیزانکهکودکانیبامحّبتهستيد، َسِسُرّ امامخمينی»ُقِدّ
توفيقدرتحصيلعلمواخالقمرحمتفرماید«.
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شعرزیررابخوانيد.

اینشعرباکدامیکازویژگیهایدانشآموزنمونهارتباطدارد؟

حاالبامشورتدوستانتان،جاهایخالیراکاملکنيد.

ایستگاه فکر

نتيجهیاستفادهینادرستازفرصتها نتيجهیاستفادهیدرستازفرصتها

١ــ ………………………………

2ــ ………………………………

3ــ ………………………………

١ــ ………………………………

2ــ ………………………………

3ــ ………………………………

مار امرو�خ را رص�ت  سش ن �خ ن و �آ ان ا�ي �يس�ت                  رد م�ي ود �خ ان مو�ب �خ ردا هم�پ ا دی ر�خ�ت ، �خ سعد�ي



talif@talif.sch.ir
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خرید اینترنتی کتاب درسی

والدین گرامی و دانش آموز عزیز
در راستای توسعه دولت الکترونیک و با هدف اطالع رسانی و سهولت دسترسی دانش آموزان به کتاب های درسی، در 
سال تحصیلی جدید در سراسر کشور، فروش و توزیع کتاب های درسی به صورت اینترنتی و از طریق سامانه فروش و توزیع 

مواد آموزشی به نشانی www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com انجام می شود.

نحوه خرید کتاب درسی:

١ـ دانش آموزانی که به اینترنت دسترسی ندارند )سفارش گروهی(:
ـ مراجعه به مدرسه محل تحصیل

ـ پرداخت وجه کتاب به مدرسه محل تحصیل
ـ اعالم شماره تلفن همراه )فعال( اولیای دانش آموز برای دریافت پیام کوتاه از سامانه

ـ ثبت سفارش گروهی دانش آموزان در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی توسط مدرسه

2ـ دانش آموزانی که به اینترنت دسترسی دارند )سفارش انفرادی(:
ـ ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی

ـ کلیک روی دکمه »   ورود به بخش سفارش دانش آموز«
ـ ثبت کد ملی دانش آموز به عنوان شناسه کاربری و شش رقم سمت راست سریال شناسنامه وی به عنوان 

رمز ورود
ـ ثبت و پرداخت اینترنتی سفارش براساس راهنمای سامانه

نکته:
ـ برای پرداخت اینترنتی نیاز به کارت بانکی، رمز دوم، کد اعتبارسنجی دوم روی کارت )CVV2( و تاریخ 

انقضای کارت بانکی می باشد.
ـ پیشنهاد می شود قبل از فرا رسیدن زمان خرید، یک بار بصورت آزمایشی با شناسه کاربری و رمز عبور 
خود وارد سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی شوید و با محیط سامانه آشنا شوید. در صورتی که موفق به ورود به 
سامانه نشدید، تصویر شناسنامه جدید دانش آموز را به مدرسه محل تحصیل وی تحویل دهید، تا مدرسه، اطالعات 

شناسنامه دانش آموز )سریال شناسنامه( را در سامانه ثبت نام دانش آموزان )سناد(، اصالح نماید.
ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما در هر بخش از فعالیت های سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی 
به نشانی info@irtextbook.com و دورنگار 88309266، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصوالت 

یاری خواهد رساند.
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